
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście  

ul. Ciołka 11, 01-445 Warszawa 

      www.zozwola.pl 

                 e-mail katrom@zozwola.pl 

Nr sprawy 5/Z/2019 

 

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY  

na zbycie aktywów trwałych  

będących w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola - 

Śródmieście 

 

I. PRZEDMIOTY SPRZEDAŻY 

 

Aparat RTG z ucyfrowieniem typu Q-Rad Quest rok produkcji 2006 producent Quantum Medical Imaging 

USA . 

Typ urządzenia: Aparat rentgenowski do radiografii klasycznej analogowy 

Producent: Quantum Medical Imaging LLC 

Modeł: Q-RAD 

Nr seryjny: QG50G-06H-0803 

Miejsce instalacji: Przychodnia przy ul. Płockiej 49 w Warszawie 

RTG ostatni przegląd miał robiony 20.05.2019/ co rok. Od daty zakupu obsługiwany przez jedną firmę 

serwisową. Powołując się na opinię techniczną z 2018 roku należy nadmienić, iż aparat RTG wykazuje 

znaczny stopień zużycia podzespołów elektrycznych i mechanicznych. 

Cena wywoławcza 15 000,00 zł brutto. 

 

 

II. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Ofertę pod rygorem nieważności – należy sporządzić pisemnie w języku polskim, trwałą i czytelną 

techniką: na komputerze lub ręcznie długopisem itp. format A4. 

2. W ofercie Kupujący przedstawia cenę brutto. 

3. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami powinna być złożona w formie pisemnej w zapieczętowanej 

kopercie z napisem:  „Oferta cenowa na zakup …………………….. znak sprawy 5/Z/2019.” 

4. Do odbycia się przetargu wystarczy złożenie jednej ważnej oferty. 

Oferta powinna zawierać: 

1. „Formularz ofertowy” stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszych „Warunków przystąpienia 

do przetargu”. 

2. Zaparafowany wzór Umowy sprzedaży, stanowiący Załącznik Nr 2 do „Warunków 

przystąpienia do przetargu”. 

3. Aktualny wypis z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej lub inny wypis z  właściwego rejestru z datą nie wcześniejszą niż 

30 przed upływem terminu składania ofert.  

Oferent zobowiązany jest do podpisania każdej strony oferty. 

 

 

III. SKŁADANIE OFERT 

 

1. Składanie ofert do dnia 4.11.2019 r. o godz. 10:00, w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Lecznictwa Otwartego Warszawa Wola - Śródmieście „Oferta na zakup …………….znak sprawy 5/Z/2019”. 

Oferty należy złożyć w pok. 215 II piętro ul. Ciołka 11 w Warszawie. 

2.Otwarcie ofert nastąpi 04.11.2019 r. o godzinie 10:10 w Dziale Zamówień Publicznych  

http://www.zozwola.pl/


i Administracji pok. 215 II piętro ul. Ciołka 11 w Warszawie.  

3. Do odbycia się przetargu wystarczy złożenie jednej ważnej oferty. 

4. Po zakończeniu przetargu, Sprzedawca ustali termin zawarcia umowy i wezwie Kupującego, który wygra 

przetarg do stawienia się celem zawarcia umowy. 

5.Dzień zawarcia umowy jest ostatnim terminem do zapłaty ceny za zakupione w drodze przetargu środki 

trwałe. 

6. Wydanie przedmiotu nastąpi po zapłaceniu ceny nabycia. 

7. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.  

8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. 

9. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący kontynuuje przetarg  

w formie licytacji. 

10. Termin związania z ofertą 30 dni. 

 

 

Informacji dodatkowych o przetargu udziela Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Administracji Pani 

Katarzyna Romaniuk tel. 535 008 372.   

 

Warszawa 10.10.2019 r.  

 

                                                                                       

       Zatwierdzam ………………….. 

     Dyrektor  


